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Medida CONVERTE + 
                                            (Portaria 323/2019, de 19 de setembro) 

 
Em que consiste 

 
Atribuição de um apoio financeiro às entidades empregadoras que procedam à conversão 
de contrato de trabalho a termo certo ou incerto, em contratos de trabalho sem termo.  
 

Objetivo 

Promover a melhoria e a qualidade do emprego, incentivando vínculos laborais mais 
estáveis. Prevenir e combater o desemprego. 

 

Condições 
 

Apoio financeiro às entidades empregadoras (pessoas singulares ou coletivas, de direito 
privado, com ou sem fins lucrativos), que procedam à conversão de contratos de trabalho 
a termo certo ou incerto, em contratos de trabalho em termo.  
 
O contrato de trabalho a termo certo ter data de inicio antes da abertura do período de 
candidaturas à medida Converte+ (21-09-2019); 
  
É requisito da concessão do apoio a observância do disposto em termos de retribuição 
mínima mensal garantida e, quando aplicável, do respetivo instrumento de 
regulamentação coletiva de trabalho, nomeadamente na determinação da remuneração 
prevista no contrato de trabalho.  
  
A concessão do apoio financeiro previsto na presente portaria determina a obrigação de 
manter o contrato de trabalho apoiado, bem como o nível de emprego, por um período 
de 24 meses.  
  
Existe manutenção do nível de emprego quando o empregador tiver ao seu serviço 
trabalhadores em número igual ou superior à média dos trabalhadores registados nos 12 
meses que precedem o mês da conversão do contrato. Caso se verifique a descida do 
nível de emprego durante o período de 24 meses deve ser reposto no mês seguinte àquele 
em que ocorra a descida. 

 

Apoios Financeiros 
 

 4 vezes a remuneração base mensal prevista no contrato de trabalho sem termo até 
um limite de 7 x IAS (3050,32€).  
 

 O pagamento do apoio é efetuado em 3 prestações, nos seguintes termos:  
 

50 % do valor do apoio financeiro é pago no prazo de 30 dias úteis após a receção do 
termo de aceitação;  
25 % do valor do apoio financeiro é pago no 13.º mês de vigência do último contrato 
convertido;  
25 % do valor do apoio financeiro é pago no 25.º mês de vigência do último contrato 
convertido.  
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Nota: O apoio é majorado em 10 % nas situações de conversão de contrato de trabalho de 
pessoa com deficiência e incapacidade; integre família monoparental; de cônjuge ou 
pessoa com quem viva em união de facto se encontre em situação de desemprego; vítima 
de violência doméstica; refugiado, ex-recluso; toxicodependente em processo de 
recuperação e em posto de trabalho localizado em território economicamente 
desfavorecido. 

 
 

Cumulação de Apoios 
 

O apoio não é cumulável com outros apoios diretos ao emprego aplicáveis ao mesmo 
posto de trabalho. 

 

Vigência 
 

O apoio entra em vigor no dia seguinte ao da publicação da portaria que o regulamenta e 
vigora até 31 de março de 2020. 

 

 
 
 


